Wij nodigen u graag uit op de achtste
editie van onze Kick Off! Het startschot
van het scoutsjaar 2019-2020 wordt
gegeven op ZATERDAG 7 SEPTEMBER.
We starten dit nieuwe scoutsjaar met een ongelooflijk
feestjaar nog vers in ons geheugen. Scouts Kontich
28ste Sint-Maarten zit vanaf vandaag dan ook niet
langer in zijn 100ste, maar in zijn 101ste levensjaar!
Aangezien ons 100ste jaar er één was waar zoveel
rond te doen was en waar tal van aanzetten tot warme
herinneringen gemaakt werden, blikken we hier tijdens
de Kick Off natuurlijk graag op terug in de vorm van een
‘100 jaar standje’. Hier zal u foto’s kunnen bekijken van
alle evenementen, alsook zal u hier de kans hebben om
ons scoutsbier en het ‘Jubelboek’ (geschreven ter ere
van ons 100-jarig bestaan) aan te kopen!
Enkel voor leden:
14.30u: Alle oude en ook nieuwe leden worden op de
wei verwacht en zij verzamelen in hun oude tak, waarna
ze een allerlaatste keer met hun oude leiding en oude
groep kunnen ravotten. Na dit uurtje samen door te
brengen trekt iedereen naar de welpenwei (de wei aan
de straatkant van de Kruisschanslei) voor de leidingsvoorstelling.
16u Leidingsvoorstelling: Niet enkel de leden, maar
ook ouders, sympathisanten en oudscouts zijn welkom
aan het podium op de welpenwei. Kom zeker kijken als
u wil weten wie de nieuwe leiding is van uw zoon en bij
wie u terecht kan met vragen! Ook wordt het verdere
verloop van de dag hier even geduid.
Na de leidingsvoorstelling groepen de nieuwe takken
samen, waarbij er voor de eerste keer in het nieuwe
scoutsjaar samen wordt afgesloten met de nieuwe
leiding van de leden.
Belangrijk: de vergadering voor de leden is vanaf nu
gedaan!
Na de leidingsvoorstelling staan volgende activiteiten
nog op het programma:

Inschrijvingen: vandaag hopen wij alle ouders te
mogen verwelkomen om hun zoon in te schrijven
voor het nieuwe scoutsjaar. U krijgt ook een medische
fiche, info over het lidgeld en alle belangrijke data. Er
zal dit jaar ook een extra tafel zijn waar u iemand van
de groepsleiding zal kunnen terugvinden. Hier kan u
eventuele attesten/OZ-papieren/… meteen in orde
laten maken.
Uniformverkoop en fotopresentatie: op zoek naar
een nieuwe t-shirt of een tweedehandstrui? Of gewoon
heimwee naar het kamp? Vandaag verkopen wij
uniformen en zijn de foto’s van de kampen in première
te bekijken! De foto’s worden na de Kick Off op de site
gezet voor wie ze nadien graag nog eens bekijkt.
Kubbtoernooi: Het Kubbtoernooi start rond 16u30,
nadat de nieuwe takken hun vergadering hebben
afgesloten. Wie graag meedoet kan zich inschrijven in
ploegjes van 1 tot 6 man door een mailtje te sturen
naar kubb2019@scoutskontich.be. De deadline voor
deze inschrijvingen is 31 augustus. Alle deelnemers
spelen minstens 2 spelletjes en er is een mooie prijs
te winnen!
Bierbakklimmen: heel de middag lang zal u de hoogte
in kunnen klimmen! Ook zal van elke tak één leid(st)
er bierbakklimmen. Voor 1 euro kan u gokken wie het
hoogste klimt en wie weet gaat u wel naar huis met een
prijs!
Rond 17.30u worden de vuren van de barbecue
aangestoken. Wie graag een hapje met ons mee-eet,
kan bestellen door het strookje op deze folder te
bussen
! Doe-het-zelf barbecue !
Op het strookje zal u zien dat u de keuze heeft om
uw vlees te laten bakken door de oudergroep of het
gewoon zelf te doen op de zelfgesjorde, oldschool
scoutsvuren! Groenten kan u dan net als iedereen
gaan halen aan het buffet, uw vlees kan u gezellig in
groep zelf bakken. Aan u de keuze! Opgelet: ook leden
die blijven eten moeten zich inschrijven!

Cava- en cocktailtoog
Nog geen honger, maar al wel zin in een aperitiefje? Kom
dan zeker gezellig hangen aan onze cava- en cocktailtoog waar zowel cocktails als mocktails (alcoholvrije
cocktails) aangeboden zullen worden!
Uiteraard houden wij voor u heel de avond de toog
open, en dat tot in de vroege uurtjes. Wanneer het wat
kouder wordt, steken wij ook enkele vuren aan, zodat u
nog mee kan genieten van een gezellige zomeravond!
Wij hebben er alvast zin in! Hopelijk tot dan!
Stevige linker,
de voltallige leidingsploeg van den 28ste Sint-Maarten

Naam: ……………………………………………………………
Gsm-nummer: ………………………………………………..
Ik bak mijn vlees zelf
Ik laat mijn vlees bakken
Kip (drumstick): €2,50 x … = …
Kipfilet (gemarineerd): €3,50 x … = …
Saté: €3,00 x … = …
BBQ Worst: €2,50 x … = …
Zalm ‘en papillotte’: €4,50 x … = …
Veggie: €2,50 x … = …
Appelmoes, groenten, sauzen en brood:
€5,00 x … = …
Totaal: € …
Strookje posten bij de scouts voor 1 september 2019
of via kickoff2019@scoutskontich.be
Betaling gebeurt ter plaatse.

